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TERMO DE CREDENCIAMENTO 04/2022 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DO PROGRAMA 

EMPREENDER 

 

                   O Município de Campina das Missões, RS, Pessoa Jurídica de Direito Público 
interno, inscrita no CNPJ sob nº 87.612.859/0001-30, com sede administrativa à Avenida Santa 
Teresa, nº 821, cidade de Campina das Missões, RS, representado neste ato pelo Prefeito 
Municipal Sr. Carlos Justen, doravante denominado de CONTRATANTE, e, de outro lado a 
Empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIAO – 
SICREDI UNIAO RS/ES, com sede/endereço na Rua Sete de Setembro, 899, Bairro Centro, 
CEP 97900-000, fone (55) 3513-4200, na cidade de Cerro Largo – RS, inscrita no CNPJ N.º 
88.894.548/0001-73, doravante denominada CREDENCIADO, neste ato representada pelo Sr. 
Vanderlei Luis Engroff, portador da cédula de identidade nº. 8058962609 e inscrito no CPF sob 
nº. 973.733.910-49, baseado no instrumento convocatório do CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA CREDENCIAMENTO N° 002/2022 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O CREDENCIADO está apto a realizar, sem caráter 
de exclusividade, os serviços descritos no Item 01 – Objeto em conformidade com a Lei 
Municipal 3.287/2022, de acordo com as especificações contidas no Edital Chamamento Público 
002/2022 e neste Termo de Credenciamento, conforme tabela a seguir:  

CLASSIFICAÇÃO SEGMENTO EMPRESARIAL* VALOR TAXA 

I Empresas de pequeno porte (EPP) R$30.000,00 CDI + 0,5% 

II Microempresas (ME) R$20.000,00 CDI + 0,5% 

III Micro Empreendedores Individuais 
(MEI) 

R$10.000,00 CDI + 0,5% 

*assim classificados nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 
2006;  

CLÁUSULA SEGUNDA - Não há por parte do Município obrigatoriedade ou garantia de 
execuções individuais mínimas. 

Parágrafo Primeiro É vedada qualquer negociação ou, outra forma de pagamento e/ou concessão, 
dos procedimentos constantes do presente Edital de Credenciamento 002/2022.  

Parágrafo Segundo A empresa aprovada nos termos da Lei Municipal 3.287/2022  poderá efetuar 
o empréstimo na Instituição de sua preferência, dentre as Credenciadas. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA EXECUÇÃO 

Parágrafo Primeiro: é de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO a utilização 
de pessoal para a execução dos respectivos serviços, incluídos encargos trabalhistas, 
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previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculos empregatícios, cujo ônus e 
obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município de Campina das 
Missões. 

Parágrafo Segundo: O credenciado deverá apresentar o Relatório de serviços até o quinto dia útil 
do mês subsequente ao da execução, contendo a relação de beneficiados pelo Programa 
Empreender. 

CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO E DO PAGAMENTO  

Parágrafo Primeiro: O credenciado deverá apresentar a Nota Fiscal/relatório dos serviços até o 
quinto dia útil do mês subsequente ao da execução, acompanhado do relatório de produção 
contendo a relação de empresas atendidas e a respectiva especialidade/modalidade. 

Parágrafo Segundo: consideram-se os respectivos valores aceitos pelo CREDENCIADO, 
entendido este como preço justo e suficiente para a total execução dos serviços objetos deste 
Termo de Credenciamento. 

Parágrafo Terceiro: São fontes de recursos para subsidiar o PROGRAMA EMPREENDER: 
 
I - Recursos existentes no FUNDEM; 
 
II - dotações orçamentárias do Município; 
 
III - repasses dos Governos Federal e Estadual, obtidos para essa finalidade; 
 
IV - contribuições ou doações que lhe forem destinadas por pessoas físicas ou jurídicas; 
 
V - repasses de empresas cessionárias de imóveis públicos, detentoras do direito real de uso. 
 
Parágrafo Quarto: Independente do valor a ser contratado pelo solicitante e, respeitando os valores 
máximos de financiamento admitidos para cada classificação, o Município irá arcar com o valor 
correspondente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário) da operação na seguinte 
condição: 

a) adimplência nos pagamentos das parcelas pelo solicitante; 
b) o pagamento do CDI será suspenso se o solicitante tiver inadimplência em três parcelas, 
sequenciais ou não. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

Parágrafo Primeiro: O prazo de vigência do Termo de Credenciamento será de 12 meses, 
contados da data da assinatura do Termo, prorrogável, mediante acordo entre as partes, até o 
limite de 60 meses e/ou da validade do Edital de credenciamento.  

Parágrafo Segundo: Para prorrogação do credenciamento, as pessoas jurídicas deverão apresentar 
todos os documentos arrolados no item 3 do Edital Chamamento 002/2022, que estiverem 
vencidos, até dez (10) dias antes da ocorrência do termo final do prazo, junto ao Setor de 
Compras e Licitações – Secretaria de Administração. 

Parágrafo Terceiro: O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, 
desde que observando o prazo de antecedência de 30 dias, durante o qual deverá atender a 
eventual demanda existente.  
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO  

Parágrafo Primeiro: Executar os serviços de acordo com as disposições do Edital de 
Credenciamento 002/2022, respeitando as normas aplicáveis ao objeto deste credenciamento;  

Parágrafo Segundo: Emitir mensalmente relatório com as informações pertinentes aos valores 
liberados e respectivos pagamentos para fins de apuração do valor devido pelo Município;  

Parágrafo Terceiro: Manter durante o prazo de vigência, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no credenciamento.  

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o pagamento ajustado conforme relatórios mensais e condições 
expressas na Lei 3.287/2022;  

Parágrafo Segundo: Dar ao CREDENCIADO as condições necessárias à regular execução do 
objeto deste credenciamento.  

Parágrafo Terceiro: Notificar o credenciado, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou 
irregularidades encontradas na execução do objeto.  

Parágrafo Quarto: Cumprir as disposições dos art 07, 08 e demais pertinentes aos 
encaminhamentos iniciais, avaliação e emissão de Parecer para Aprovação/Reprovação dos 
Planos de Trabalho para posterior encaminhamento para fins de liberação do crédito. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

O CREDENCIADO ficará sujeito, no caso de inexecução total ou parcial das condições do 
Termo de Credenciamento, às seguintes penalidades: advertência, multa, descredenciamento, 
suspensão temporária do Credenciamento e declaração de inidoneidade, garantido o direito de 
ampla defesa.  

Parágrafo Primeiro: A advertência será aplicada no caso de recusa de atendimento, falta de 
presteza ou de eficiência, bem como quando houver afastamento das condições ou especificações 
estabelecidas no Termo de Credenciamento, independentemente de outras sanções cabíveis. 

Parágrafo Segundo: A multa diária será de 2% (dois por cento) sobre o último faturamento 
mensal liquidado e poderá ser imposta até o limite máximo de 20 (vinte) dias.  

Parágrafo Terceiro: Por qualquer outra infringência será cobrada multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o último faturamento mensal liquidado.  

Parágrafo Terceiro: Os valores das multas de que tratam os parágrafos Primeiro e Segundo serão 
descontados dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE à Credenciada/CONTRATADA, 
no primeiro faturamento subsequente à sua imposição, garantido a esta o pleno direito de defesa 
em processo regular.  

Parágrafo Quarto: A suspensão temporária dos serviços de consultas será determinada até que a 
CONTRATADA corrija a omissão ou a irregularidade específica, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, sob pena de descredenciamento, independente das demais sanções previstas neste 
Termo e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.  

Parágrafo Quinto: Estas penalidades serão aplicadas a critério da Administração Municipal e, 
quando aplicadas, serão devidamente registradas. 
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Parágrafo Sexto: Da Notificação de Aplicação de Penalidade, a CONTRATADA terá o prazo de 
05 (cinco) dias para interpor recurso dirigido a autoridade superiora.  

Parágrafo Sétimo: As penalidades de advertência e multa poderão ser aplicadas 
cumulativamente.  

Parágrafo Oitavo: Caso o credenciado sofra 3 ou mais reclamações por escrito, dos beneficiários 
(pacientes), será descredenciado, independente das demais sanções previstas, garantido o 
contraditório e a ampla defesa.  

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Município CONTRATANTE poderá rescindir o presente Termo de credenciamento nas 
hipóteses previstas abaixo:  

a) pelo não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos avençados;  

b) pelo cumprimento irregular de cláusulas ou a lentidão no seu cumprimento; 

c) a paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação à Administração;  

d) por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qual está subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo;  

e) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada impeditiva da 
execução do Termo de Credenciamento.  

Fica eleito o foro da Comarca de Campina das Missões para dirimir dúvidas ou questões 
oriundas deste credenciamento. Assim, por estarem as partes em comum acordo, firma o 
presente Termo de Credenciamento em 03 (três) vias, de igual teor e forma.  

 

CAMPINA DAS MISSÕES, RS, 15 de agosto de 2022. 

 

 

 

MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Carlos Justen/CONTRATANTE 

 

 
COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIAO – 
SICREDI UNIAO RS/ES 

 
 

Vanderlei Luis Engroff /CREDENCIADA 

 

 
 
 
 
 

 

Este contrato se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a)        


